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Zápis ze zasedání Valné hromady partnerů MAS Sokolovsko
konané ho dne 17. 6.202| od 14:30
v Multifunkč ní mcentru, Březová
6.202t ve 14:30 bylo zahájeno jednání Valné hromady partneru MAS Sokolovsko.
Seznam pří tomných - viz prezenč ní listiny.

Dne

17.

Jednání zahď1ll starosta města Březová p. Miroslav Bouda, předseda Valné hromady partnerů
MAS. Konstatoval, ¾ e s ohledem na nadpolovič ní vět¹ inu pří tomných partneru a souč asně
s ohledem na splnění podmí nky, ¾ e ¾ ádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor na jednání
nepředstavují ví ce ne¾ 49 oZ hlasovací chpráv,je Valná hromada partnerů usná¹ ení schopná.

Pří tomno 50 ze 81 partnerů .

Z hlediska sektorů : 24 pří tomnýchzaveřejný sektor,

26 za soukromý a

neziskoý

sektor.

Z hlediska zájmových skupin: 6 pří tomných za skupinu ě. I,7 pří tomných za skupinu č . 2,
13 pří tomných za skupinu č . 3, 24 za skupinu č . 4.

P. Bouda předal Ť í zení jednaníředitelce
uví tala ú č astní ky.

MAS Sokolovsko. Ředitelka MAS Ing. Jágriková

urč ení sč í tač ůhlasování a zapisovatele iednání valné hromadv partnerů
Ředitelka MAS následně urč ila sč í taěihlasování Mgr. Zluanu Odvody a Mgr. Michaelu
Pollákovou, pracovnice MAS. Za zapí sovatele urč ila Ing. Marké tu Hendrichovou, pracovnici
MAS.
schválení ověřovatele zápisu iednání valné hromady partnerů
P. Bouda navrhl za ové řovatele zápisu Ing. Petra Januru, starostu města Habartov.
Nebyl vzresen protinávrh.
Výsledek hlasování o návrhu:
Proti 0
Pro 50
U snesení ě. I /212021

Z&¾ el se

0

IYHP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje za ověřovatele zápisu jednání
konané ho dne 17. 6.202l Ing. Petra Januru, starostu města Habartov.
schválení programu iednání
Ředitelka MAS navrhla Valné hromadě partnerů schválení programu jednání podle návrhu,
kteý byl v¹ em pří tomným zas|án elektronicky.
Program jednaní byl promí tnut.

Nebyl vznesen protinávrh.
1
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Výsledek hlasování o návrhu:
Pro 50
Proti 0
U snesení č . 2 l 2l202l
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Zdr¾ el se 0

N HP

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko schvaluje program jednání konané ho dne
t7.6.202l;
1. Přiví tání ú č astní kůzahájení
,
jednání .

2. Schválení programu jednání .
3. Kontrola plnění usnesení z minula.
4. Zmé ny v partnerech MAS Sokolovsko.
5. Výroč ní zpráva za rok2020.
6. Zpráva o plnění SCLLD MAS Sokolovsko
7. Informace o stavu CLLD 2014 -2020.
8. Informace o pří pravě strategie CLLD?L+.
9. Informace o Ci¹ tění řeky Ohře 2021.

za1. pololetí

2021,.

10. Rů znóo diskuze.

ad 3) kontrola plnění usnesení z minula

Zahrnutí usnesení zper rollam hlasování do zápisu
Ve dnech 27.1.2021 od 12h. a¾ 30. 1.2021 do 12 h. proběhlo e-mailové per-rollam hlasování Valné hromady parlnerů
MAS Sokolovsko. Z hlasování vyplynula následují cí usnesení .
Usnesení č , l/1/202 l/VHP
Valná hromada partneru projednala a schvaluje slo¾ ení Výběrové komise:
o PhDr. Pavel Č áslava (ZS l)
. Ing.Vladimí r Mike¹ (ZS l)
r Hartenbergz.s. (ZS 1, Bedřich Loos)
. Pomoc v nouzi, o.p.s. (ZS 1, Petra Slivoňová - za ákladě plné moci pro č innost v orgánec
)
. ept connectoí s.r.o. (Ing. Tomá¹ Musil/lng. Anna Filipová)
o Milo¹ Bělohlávek (ZS 2)
. KČ T" odbor Kru¹ né hory Sokolov (ZS 2. Ladislav Zoubek - za zák|adě plné moc pro č innost v orgánech MAS
sokolovsko)
r Mgr. KarelFia|a(ZS2)
. Mgr, Lucie Tereková (ZS 2)
. Ing.Tomá¹ Fenkl (ZS 2)
o Irena Lechanová (ZS 3)

.
r
.
o
.
o

r
o
.

Franti¹ ek Bartoň (ZS 3)
Milan Hlou¹ ek (ZS 3)
Mgr. Daniel Tomí n (ZS 3)
Obchodně technické slu¾ by s.r.o. (ZS 3, Pavel Novotný)
obec Libavské Úaoti 1ZS 4, hg. Petra Gaiič ová - starostka)
město Homí Slavkov (ZS 4, Mgr. Soňa Kvasnič ková - na zikladě plné moci pro č innost v orgánech MAS
Sokolovsko)
město Kraslice (ZS 4, Roman Kotilí nek - starosta)
město Loket (ZS 4, Ing. Mgr. Petr Adarnec - starosta)
obec Královské Poří č i(ZS 4, lng. Alfred Gebauer - mí stostarost4 na z,ákladé plné moci pro č innost v orgiáneclr

MAS Sokolovsko)

I{lasování o návrlru:

PRO:

48

PROTI: 3t (nehlasují cí )

U sneseni č . 2 / 1 l 2021 /Y

ZDRZELSE: l

HP

Valná hrornada paftnerů projedtrala a schvaluje slo¾ ení Programové ho výboru:
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krajská hospodařská komora karlovarské ho kraje (zs1, stanislav kří ¾ )
Srdce a č in, o.p.s. (ZS 1, Vladimtr Zábranský *nazěkladé plné moci pro č innost v organech MAS)
Beneť rn PFC s.r.o. (ZS2,Ing.Iva Kalátová)
Ří mskokatolická farnost Loket (ZS 2, Pavla Ungrová- na základě plné moci pro č innost v organech MAS)
Bc. Jakub Potě¹ il (ZS 3)
Helena Farová (ZS 3)
Město Habartov (ZS 4,Ing. Petr Janura - starosta)
Město Chodov (ZS 4,Ing. Zdeněk Gaudek - na zakladě plné moci pro č innost v orgriLrrech MAS)

Hlasovrárrí o návrhu:
PRO: 48
PROTI:

3l

(nehlasují cí )

ZDRZEL SE:

1

Usnesení č . 3/l/2021lVHP

Valná hromada partrreru projednala a schvaluje slo¾ ení Monitorovací ho výboru:
. Správa pamětihodností s.r.o. (ZS l, Miroslav Makovič ka)
r Denní centrum Mateří dou¹ ka o.p.s. (ZS 2, Ing, Pavel Bráborec - na z¾ kladě plné moci pro č innost v orgánech

o
o

MAS)

AT Konzult s.r.o. (ZS 3, Ing. Hana Hornováy'Ing. Jiří Blecha)
ObecLomnice (ZS4,Ing. Josef Janura-nazákladé plné mociproč innostvorgánechMAS)

Hlasovrání o návrhu:

PRO:48

PROTI: 31 (nehlasují cí )

ZDRZEL SE:

l

Usnesení č . 4/1/2021/VHP

Valná hromada partneru projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za druhé pololetí rokll 2020 a
pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k aktualizaci zprávy před odevzdání m a k zapracování
pří padných připomí nek ze strany Řidiciho orgánu.
Hlasování o návrhu:

PRO:49

PROTI:

3

l

(nehlasují cí )

ZDR®ELsE

0

Usnesení č . 5/l/2021lVHP

Valná hromada partneru projednala a schvaluje Zprávu o č innosti Monitorovací ho výboru zarok2020.
Hlasování o návrhu:

PRO:49

PROTI: 3l (nehlasují cí )

ZDRZELSE:0

Usnesení č . 6/2021/VHP
Valná hromada partrreru projednala a schvaluje návrh vyu¾ ití zby\é alokace, pří p. nav,ý¹ ené a]okace v programové m rámci
IROP tak, aby pokud mo¾ no ¹ 1o podpořit v¹ echny projekty, které splní věcné hodnocení . V pří padě nedostatku alokace
roáoduje poč et bodů ve věcné m hodnocení a termí n podání ¾ adosti o podporu. Valná hromada parhreru pověřuje ředitelku
MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podaní ¾ ádosti o změnu SCLLD v souvislosti s tí mto usnesení m a zapracovánim
připomí nek ŘO nOP.
Hlasovriní o návrhu:

PRO:49

PROTI:

3 1

(nehlasují cí )

ZDRZEL SE:0

Usnesení č . 7/l/202l /VFIP
Valná lrron-rada partnerů projednala a schvaluje Kor-rcepč ní č ást SCLLD MAS Sokolovsko pro období 2021-2027 a pověřuie
ředitelku MAS jejirn formálrrí m dopracor,ání m, odevzdání m a následnýrn doplněnirn dle po¾ adavků ří dí cí cha kontrolní clr
orgánů Č R.

Illasováni o návrhu:

PRO:49

PROTI:

3

l

(nehlasuií cí )

ZDR®ELsE

0

1
-)
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Ředitelka MAS následně informovala o plnění usnesení .
Usnesení ě. 1/1/2021/VHP
Valná hromada partrreru projednala a schvaluje slo¾ ení Výběrové komise
Splněno, ú kol ukonč en,
U snesení č . 2l I l202I lY HP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje slo¾ ení Programové ho qýboru.
Splněno, ú knl ukonč en.

Usnesení č . 3/l/202 I/VHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje slo¾ ení Monitorovací ho qýboru.
Splněno, ú kol ukonč en.
U snesení č . 4 l I l202I NHP
Valná hromada partneru projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za
druhé pololetí roku 2020 a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou
k aktualizaci zptávy před odevzdání m a k zapracování pří padných připomí nek ze strany
Řidiciho orgánu.

Splněno, ú kol ukonč en.
Usnesení č . 5/1/202 1/VHP
Valná hromada partneru projednala a schvaluje Zprávu o č innosti Monitorovací ho výboru za

rok2020.
Splněno, ú kol ukonč en.
Usnesení č . 6/202IIVHP
Valná hromada partneru projednala a schvaluje návrh vyu¾ ití zbylé alokace, pří p. navý¹ ené
alokace v programové m rámci IROP tak, aby pokud mo¾ no ¹ 1o podpořit v¹ echny projekty,
které splní věcné hodnocení . V pří padě nedostatku alokace rozhoduje poč et bodů ve věcné m
hodnocení a termí n podání ¾ ádosti o podporu. Valná hromada partneru pověřuje ředitelku
MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podání ¾ ádosti o změnu SCLLD v souvislosti s
tí mto usnesení m a zapracování m připomí nek ŘO IROP.
Splněno, ú kol ukonč en. ®ádost o změnu SCLLD schválena, výzva č . 20 IROP byla navý¹ ena,
projekty předóny na závěreč né ověření .
U snesení ě. 7 l l /202I /YHP
Valná hromada partnerů projednala a schvaluje Koncepění ěást SCLLD MAS Sokolovsko pro
období 2021-2027 a pověřuje ředitelku MAS její m formální m dopracování m, odevzdé nim a
následným doplnění m dle po¾ adavků ří dí cí cha kontrolní ch organů Č R.
Polrač uje, ví ce v bodu 8 programu VHP.

ad 4) Změnv v partnerech MAS Sokolovsko

Ředitelka MAS Sokolovsko Ing. Jágriková informovala o změnách v partnerech MAS
Sokolovsko, tyto změny byly projednany a schváleny Programoú m výborem a Správní
radou. Jedná se o \ystoupení organizace AGRO & KOMBINÁT Oolni ®andov, spol. s.r.o. na
vlastní ¾ ádost té to organizace. Do¹ lo k ú mrtí PhDr. Pavla Feigla. Nově přistupují jako partneři
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k MAS Sokolovsko Ing. Eva Tří sková (ZS3 neveřejný sektor), Bc. Milo¹ Bělohlávek (ZS2
neveřejný sektor) a Mgr. Pavel Dole¾ al (ZS1 neveřejný sektor),

Ing. Jágriková rovně¾ informovala o prubě¾ né mpodepisování dodatků k partners§ým
smlouvám se stávají cí mi partnery. Dodatky se týkají prodlou¾ ení doby trvání partnerské
smlouvy na nové programové období .

ad 5) VÝroč ní zpráva za rok 2020

K dal¹ í mu bodu jednání ředitelka MAS informovala o tom, ¾ e č lenové Valné hromady
partnerů obdr¾ eli dopředu elektronicky Výroč ní zprávu o č innosti a hospodaření MAS zarok
2020 kprostudování . Monitorovací výbor, tj, orgán MAS, ktery je pověřen kontrolou tohoto
dokumentu, doporuč uje Výroč ní zprávu o č innosti a hospodaření MAS za rok 2020 Yalné
hromadě partnerů ke schválení . Ve¹ keré podkladové materiály byly č lenů mValné hromady
partnerů zaslány v předstihu. Nebyly k nim obdr¾ eny ¾ ádné připomí Ňy.
Souč asně proběhl i audit organizacejako takové i audit projektu CLLD, oboje beználezu.

Je navr¾ eno usnesení , ¾ e Yalná hromada partnerů schvaluje Výroč ní zprávu
hospodaření MAS za rok 2020.

o č innosti a

Nebyl vznesen protinávrh.
Výsledek hlasování o návrhu:

Pro 50

Proti

0

Zdr¾ el se 0

NHP
Valná hromada partnerů projednala
hospodaření MAS za rok2020.
U sneseni ě.

3 12

l202I

a

schvaluje Výroč ní zprávu

o

č innosti a

ad 6) Proiednání a schválení Zpráw o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za 1. pololetí
roku2021

K tomuto bodu ředitelka MAS uvedla, ¾ e v¹ em pří tomným byl elektronicky zaslé n návrh
Zprávy o plnění SCLLD MAS Sokolovsko za první pololetí roku 202I. Zpráva je
zpracovávána jednou za pů I roku a je odevzdávána na Řidici orgán (MMR) elektronicky
pomocí MS2014+. Struktura zprávyje daná po¾ adavky ŘO ale stále stejná. Hodnoty č erpání
monitorovací ch indikátorů a finanč ní plnění jsou do zprávy doplněny ze systé mu MS2014+
dle pokynů jednotlivých Řidicich orgánů .

Ředitelka MAS navrhuje schválení té to zprávy a pověření ředitelky MAS Sokolovsko Ing.
Ivany Jágrikové k aktualizaci zprávy a zapracování pří padných připomí nek ze strany Ridicich
orgánů .

Nebyl vznesen protinávrh.
Výsledek hlasování o návrhu:

Effiftďm,#,:!m*
Pro

Proti

50

@lilifrfiiť " mH
Zdr¾ el se 0

0

Usnesení č .4l2l202INH

Valná hromada partnerŮ projednala a schvaluje Zprávu o plnění SCLLD MAS
Sokolovsko za první pololetí roku 2021a pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu
Jágrikovou k aktualizaci zprávy před odevzdání m a kzapracování pří padných
připomí nek ze strany ŘiOicitro orgánu.

ad 7) Informace o

CLLD

2014 - 2020

Mana¾ erky jednotliqých Programových rámců představily ú č astní ků m
aktuální stav realizace
SCLLD v OPZ, PRV, oP®P a IRoP.

Mana¾ erka programové ho rámce IROP Ing. Marké ta Hendrichová seznámila ú č astní ky
s č erpání ma poč ty podpořených projektů v jednotliých opatření ch CLLD IROP MAS
Sokolovsko. Informovala o pří pravě poslední ýzvy v tomto Programové m rámci tohoto
programové ho období . Jedná se o qýzvu ě.21, která bude zané řena na bezpeč nou dopravu a
bude vyhlá¹ ena na podzim se zbytkovou alokací 1,3 mil. Kě (k tomu pří padné dal¹ í zbytky
alokace, které se do té doby objeví v rámci pří padné ho vyú č továníprojektů ).

V rámci prezentace o programové m rámci PRV informovala mana¾ erka Mgr. Polláková
o dosavadní m ěerpání vjednotlivých letech a prů běhu leto¹ ní ýzw ě. 5. Představila
informace o tzv. přechodné m období PRV. Je navr¾ eno usnesení týkajicí se Programové ho
rámce PRV.
Nebyl vznesen protinávrh.
Výsledek hlasování o návrhu:

Pro 50

U snesení ě.

Proti

5

0

Zdr¾ el se 0

l2l202l NHP

Valná hromada partnerů projednala a schvaluje návrh navý¹ ené alokace

v programové m rámci PRV pro přechodné období v avizované č ástce 12,669.600 Kč a
pověřuje ředitelku MAS Sokolovsko Ing. Ivanu Jágrikovou k podání ¾ ádosti o změnu
SCLLD v souvislosti s vyu¾ ití mté to navý¹ ené alokace a k pří padným ú pravám SCLLD
dle připomí nek ze strany Řidicitro orgánu MZev souvislosti s touto změnou.

Mana¾ erka programové ho rámce

OP®P Mgr.

realizovaných projektů zamé řených na sí delní zeleň přes

Schrócková představila výstupy
CLLD.

Mgr. Odvody informovala, ¾ e Programový rámec OPZ je ví cemé něuzavŤ ený, nové ýzvy
není mo¾ no r,yhla¹ ovat. A následně se věnovala oblasti tzv. ¹ ablon z OPWV. Následovala
struč ná informace o projektech tzv. mí stní chakč ní chplánů vzdělávání na ú zemí ORP
Sokolov, ORP Kraslice a ORP Karloly Vary.
6
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závěru tohoto bodu programu semámila ředitelka MAS Ing. Jágriková s celkovým stavem
č erpání dotací přes v¹ echny MAS v Karlovarské m kraji v Programové m období 2}l4 -2020.

ad 8) Informace o pří pravě strateeie

CLLD2l+

Ředitelka MAS Sokolovsko představila pří tomným č lenů mmapu mí stní chakč ní chskupin,
které byly v rámci standardizace schváleny pro nové programové období 2021-2027 a
představila aktu,í lní mapu obcí zapojených do MAS v rámci Karlovarské ho kraje.
Následně sdělila pří tomným č lenů mValné hromady partnerů , ¾ e koncepč ní č ást SCLLD2l+
byla dne 7.6.2021 odevzdána na MMR kprocesu schválení . Vysvětlila postup
postupné ho schvalování jednotli,r,ých č ástí SCLLD2l+ (koncepč ní č ást, Programové rámce).

Dále v tomto bodě prezentovala mana¾ erka Programové ho rámce IROP Ing. Hendrichová
qýstupy ze strukturovaných rozhovorů se starosty obcí . Z roáovorů ze starosty a zinformací
od dal¹ í pří padných ¾ adatelů vznikla databáze projektoqich zámé ri do nové ho IROP. Nyní
jsou v ďatabázi zámé ry celkem za390 mil. Kč , přič em¾ ví ce a středně pravděpodobné zé tmé ry
dosahují vý¹ e 260 mil. Kč . Č ástka celkové alokace v IROP 2I+ pro na¹ i MAS je¹ tě není
znátmá, pracovně mů ¾ emeuva¾ ovat o podobné alokaci jako v tomto programové m období .
Seznámila ú č astní kyValné hromady partnerů s plánovaným způ sobem hodnocení a výběru
projektů přes MAS.

Pří tomní č lenové Valné hromady partneru byly vyzváni k vyplnění ankety k prioritizaci
opatření v Programové m rámci IROP 202I - 2027. Výsledek ankety bude spolu s databázi
zámé ri jední m z podkladů pro rozdělení alokací tohoto Programové ho rámce.
Následně prezentovala mana¾ erka Programové ho rámce OPZ+ Mgr. Odvody informace
k pří pravě tohoto operač ní hoprogramu v nové m programové m období . Informovala a
pozvala pří tomné na připravovaný workshop k OPZ+ s termí nem 27 . 7 . 2021 od 13 hodin.
Dále avizovala předpokládané oblasti podpory.
Ing. Jágriková následně upozornila pří tomné , ¾ e MMR spou¹ tí nový systé m ISPZ, kteý
bude slou¾ it pro centrální sběr projektových zálmé ri. Kontaktní m mí stem pro ISPZ jsou
sekretariáty Re gionáln í ch stálých konferencí .
ad 9) Informace o č i¹ těnířekv ohře 2021

Mgr. Schrócková informovala o výsledcí ch akce Č iStěni řeky Ohře 202l. Poděkovala
a podporovatelů m akce. Představila ýherce soutě¾ e o největ¹ í
sponzorů m, ú č astní ků m
kuriozitu leto¹ ní ho roč ní kuČ istcni řeky Ohře.

EEiffiffiff*ffi* @lilififlil"" HáH
ad 10) Rů zné .diskuze

V bodě rt;zné proběhla prezentace poznatků z exkurze v rámci Celostátní sí tě pro venkov,
která se letos uskuteč nila na uzemí MAS Č eský sever. Starosta Habartova poděkoval za
exkurzi apozval zájemce na dal¹ í exkurzi.

Pří tomní byli rovně¾ pozváni na dal¹ í akci v rámci Celostátní sí tě pro venkov, která
uskuteč ní 17.9.202l.

se

Zistupce KČ T pan Zolbek představil iniciativu souvisejí cí s Č i¹ tění rr,řeky Ohře. Jedná se o
pilotní akci iniciativy ohledně recyklace a záIohování nápojoqých PET lahvi a nápojoqých
plechovek. Yyzval MAS k podpisu petice té to iniciativy. Předseda Valné hromady partneru
sdělil, ¾ e pří padný podpis petice bude projednán správní radou MAS Sokolovsko.

Ředitelka MAS a předseda Valné hromady partnerů na závěr poděkovali partneŇm za
spolupráci.

V Březové ,

dne

17 .

6.202l

Pří lohv:
Prezenč ní listina veřejný sektor, neziskový sektor, soukromý sektor, ostatní subjekty.
Plné moci.

Zapsala; Ing. Marké ta Hendrichová

?^J

Ověřovatel zé ryisu: Ing. Petr Janura

Předseda Valné hromady partnerů

MAS Sokolovsko: Miroslav Bouda

8
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*
*

*** *

*
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PREZENČ ruí LtsTlNA
VALNÁ HoRMADA PARTNERŮ MAs soKolovsKo o.p.s.
Kulturní a multifunkč ní centrum B ezová, Komenské h o 25O, B ezová, L7.06.202l

ve ein, sektor
Zájmová
skupina
4
4

Název partnera

Jmé no a p í jmení statutární ho
zástupce/stálé ho zmocněnce

plná moc na vH zakladatel
Jmé no a p í jmení zmocněnce

Miroslav Bouda
B ezová

ffi,,n

Bublava
Miroslav Stropek
Bukovany

4
4
4

2"b

Ing. Monika Hrádková

4
4

Podpis

Václav Mach

&-.--_o-

lq

-gt(,
"2--.-+

Citice
Bc. Gabriela Turnerová

Dasnice
Pavel Hrysz

Dolní Nivv
Anna klí mová

Dolní Rvchnov
lng. PetrJanura

4
Habartov

s lidaji bude nakl,ádáno v souladu s Na izení rrr EvŤ opské ho párlanenfu a Rndy (EU) 20161679 zE dr]. 2'l . d]rblí la 2016 o ochraně fyáck ch osob v souvislo ti se 4rs ování rn
osobní ch lidaj a o vo]né m pohybu těchto lrdaj . Dál dle ákona č . 1o1,20oo sb., o ocbraně osobní ch lidaj . Údaj budou 4í acovávány pouz za č el m naplněnl
opní vněné ho ájmD právc . T tfu osobám budou Ňdáty pouze za č elem konaory. Podpisen í a prBzen rí listině js í n sealhnen s po izování n a zv ejňováDí m
fotogrufií za |ič l m projektu a souh]a í m s \ ¹ uveden m.
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*
*
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*
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Zájmová
skupina

EVRoPSKÁ uNle
Evropsk fond pro regionální

rozrroj

lntegrovanl regionáIní operaění program

@|ll|fiftlT""mH

Jmé no a p í lmení statutární ho
zástupce

Název partnera

Jmé no a p í jmení zmocněnce

Podpis

Lucie Hosta¹ ová

4

Zr?

a

Hory
4
4
4

Alexandr Terek

Horní slavkov
karelslobodní k
chlum svaté Ma
Chodov

4

Jeni¹ ov

4

Jind ichovice

4

Josefov

4

Kace ov

4
4

4
4

í

Krajková

královské po í č í
Kraslice
Krásno

',,|,r_

Patrik Pizinger
zdeněk Gaudek

Ji í Stehlí k

Jo

nq

q4

Á

&*uq\

Martina Majdáková

U-{..^'
Jan Onak

U;G, S*qbo

,,-

Miroslav pú chner

N
Roman © í stek

Michal kováč
Alfred Gebauer

W

/

/
J

<- Jt,rosbv Skr,"bq{

Roman kotilí nek
Josef Havel

á !'k

aál,
/:

l

//",-

r^..,č ____--

rdaji bude
.S ťu@Jl
ole nakládáno
neE|@o v souladu
suEuus Na
í zení
parlamentu
Nanz
ho paí
lamenfu a Rady
nmrmEvropské
EEopsrcho
20161679 n
Kacy (EU) zolu679
ze dne
dubna20l6
]e 27. Ňbna
fvz#kychosob
2016 o ochraně
ochráně ryzič
souvislosť se zTBcování n
k ch osob v souvislosti
osobní ch lí daj a o vohé m pohybu těchto |idaj . Dál dle ákona č , 1o120o0 sb,, o ocfuaně osobDlch lrdaj . ú dáje budou zpáovávány porrze za rlč elen mplnění
oprávné né ho ájmu pť áv . T tí m osobám budou pl dány pouze za lič elem kontí oly. Podpi m na prezenč lrí listi!ě js í n seznfuen s porjzwtntm a zvere3lovarm
fotografií za č É lempmjeldu a souNasln s \ ¹ uveden m.
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Evropsk fond pro regionální rozvoj
lntegrovanl regionální operač ní program
Jmé no a p í imení statutární ho

Zájmová
skupina

Název partnera

4

Kyn¹ perk nad Oh

4

Libavské Údolí

zástupce
í

Tomá¹ svoboda

Jmé no a p í jmení zmocněnce

Mu

r n{"rra

Podpis

'/-

á

Petra Gajič ová
-\

2-

4

Loket

4

Lomnice

4

Mí rová

4

Nové Sedlo

4

Nová Ves

4

Oloví

4

P ebuz

4

Rotava

4

Rovná

4

Sokolov

Petr Adamec

Milo¹ Matou¹ ek

tI

Josef Janura
Lenka Ba¹ tová

věra Baumanová
pavel straka

" 3<1-

/

ta

ar-

q,t

Ji í Mikulá¹
Martin Bruoth
Michalč ervenka
Jaroslav Janda
Renata oulehlová

ru/

s daji bude nakládáno v souladu s Nalí zenlm EvŤ opské ho pelarnentu a Raďy (E|D 2016/679 a d,G 27. í l!.ftna 2016 o ochí aí rě fyzick ch osob v sowisl$ti s 4mcová!fo
osobnlch daj a o vo]né m pohybu těchto lidaj . Dále dle ákona č . 1012000 sb., o ocbraDě osobní ch daj . Údaje budou zpracováváDy pouze za rlč el n naplnění
oprávněrté ho ájmu správc . T edm osobám budou p edány pouze za č elem koDtí oly. Podpiseí n m prÉ zenč Ť llistině jsem seanámen s po izová í m a zve jňová!í m
fotogť afií za rič elen projeldu B souhla.sí n s r ¹ uvedeí m.

*
*
*

*** *
***

*
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lntegrovan regionální operač ní program

Jmé no a p í jmení statutární ho
zástupce

lájmová
skupina

Název partnera

4

staré sedlo

4

St í brná

4

Svatava

4

© abina

4

¹ indelová

4

Vintí ov

ifi:fiflil"" ##H

Jmé no a p í jmení zmocněnce

Miroslav Toncar
Jana kortusová

Podpis

_-}

-- -i}--

ť l.i;" S..ot*ho!9

7bq

vladimí r Adamec
Franti¹ ek pe¹ ek

Ý

Jaroslav Benda

'^^^i

Marek Choc

,(/.é _ L,

s

deji bude nakládáno v oulsfu s Na Izení lrl hŤ oPské ho pallameí rtu s Rady (EU) 20L6/679 n ďne27, dub 2016_0 ocbr"oě ryáck ch osob v souvislosť se 4mco}&fo
osobDí ch lidaj a o vo]né m pohybu těchto |idajlt. Dóle dle ákona č . 101]2000 sb., o ocbráí ě osobnJch daj , Udaje budou zpacová\áDy pouze a rlč ,el ra naplnění
č elem kontoly. Podpi m na prezenč nl li tině jsem s Zrámm po izor6í m a zve jňování m
oprávněné ho ájmu spí ávc . T tlm osobfu bualou Ňdfuy pouze
foto8rEflí za č eleí npmj6ktu a souhlaslm s
uveden m.

ť¹

z!

*
*
*

***

***

*
*
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EVROPSKÁ UNIE
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PREZENČ ruí LtsTlNA
vnulÁ HoRMADA pnnrruenů MAs soKolovsKo o.p.s.
Kulturní a multifunkč ní centrum B ezová, Komenské h o 250, B ezová, L7.06.202l.
podnikatelé a dobrovo!ní ci

Záimová
skupina
2

3

3

Název partnera
Agentura osobní
asistence a sociální ho
poradenství , o. p.s.
AT KONZULT, s. r. o.

Bauport s.

r. o.

3

lveta Soukupová

1,

Michal pehanič

2

Milo¹ Bělohlávek

2

Benefin PFC s. r. o.

2

Denní centrum
Mate í dou¹ ka,o, p. s.

Jmé no a p í jmení statutární ho
zástupce/stálé ho zmocněnce

Plná moc na VH parner
Jmé no a p í imení zmocněnce

Podpis

Dana Janurová

H3na Hornová

[3(i=t/-//1
Aleksandr Brytkov

l/

J.
{!.

(rn

F.-.re l"

4

n
Milo¹ Bělohlávek
Iya Kalátová

i
pavel Bráborec

ralrlí

,/.É t

/

'

v,/,t

4,/

t}/L

f;er.4:-1-

/Ué -7/

s daji bude nakládáno v souladu s Nďlzenlm Evropslé ho paí laí nentua Rady (ELD 20l(r/619 7É b..27. d!,ú 1^20l6 o ocfu!!ě ryzick ch o ob v souvi losti zpmcování m
osobní ch daj a o volné m pohybu těóto |idaj . Dóle dte zákona č . 1012000 sb., o ocbŤ aně osobDlch dsj _ Údaje budou zpť acovávány pouze za rič l m naplnění
oprá\Ť ěné ho zájmu spť ávce. T etí m o obám budou Ňd&ty pouze za č elen kontroly. Podpis m na pr zenč ní listině js m s známen s po izor&í rn a rel jňor,ání n
foto8rafií za |ič elen projektu a souhlaslm Ý ¹ e uvealen m.

*
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*
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Záimová
skupina
3

*
*

EVROPSKÁ UN|E
Evropskl fond pro regionální rozvoj
lntegrovan regionální operač ní program
Název partnera
Destinač ní společ nost
Sokolovsko, o, p.s,

1,

ept connector s. r. o,

3

Eva T í sková

3

Franti¹ ek Bartoň

1,

Hartenberg z. s.

3

Helena Farová

3

Horsk,i statek Abertamy

vladimí r Mike¹

3

lrena Lechanová

3

Jakub potě¹ il

3

Jan Danko

2

Jmé no a p í imení statutární ho
zástu pce/stá!é ho zmocněnce
Miroslav vidlák

PRO MÍ STNÍ

RozVoJ Č R

Plná moc na VH partner
Jmé no a p í imení zmocněnce

Jarmila

T

W-l*'
*
Bed ich Loos
r|
petr zacharda

EmilVoráč

)\(

M
ť le ňifur,ť

mová

Khamoro o.p.s.

Podpis

Anna Filipová

s, r. o.

7

3

@l

M !N ISTERSTVO

1l

%.-*

s daji bude í akládáno v ouladu s Na í zení mE\Ť opské ho páIlm ntu e R dy (BU\ 2016/679 n dne 21. fubna 2016 o ocbráně ryzick ch osob v souvislo ti se zpí a.ováí í m
o obnich ]idaj a o vo]né m pohybu těchto ltdaj . Dále dle átona č . 101,2000 sb., o ocbraně o obní ch |tdaj _ IJdaje budou 4racovái&y pouze za rič elem naplnění
oprávněné ho ájmu spóvce. T 6tí rn osobán budou Ňdány pouze za č elem kontroly. Podpisem ns prezenč ní li tině js m s arám í r s poňzování rn a zve ejňov&rí í n
fotografil za č I m pí ojektu a souhla í nsv ¹ uvedeí m.
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*
*

*** *

*
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Zájmová
skupina
2

Evropsky fond pro regionální roaroj
lntegrovan regionální operač ní program
Název partnera
Klub č esk,í chturistť r,
Kru¹ né ho ry se sí dlem v
Sokolově
Kotec o. p.

2

1,

s.

Marké ta Bla¾ ek č erná

komora

stanislav k í ¾

3

Marek Bochní č ek

2

KarelFiala

1

pavel Dole¾ al

3

Milan Hlou¹ ek

3

Milan Pokornli

)

obchodně technické

Plná moc na VH partnerri
Jmé no a p í jmení zmocněnce

h
Podpis

Ladislav zoubek

Tomá¹ Linda

Lenka zemanová

@|illfiftlT"" ##H

Jmé no a p í jmení statutární ho
zástu pce/stálé ho zmocněnce

Krajská hospodá ská

3

J

JaU,c* ,lurrzr' Lt yaL'

C?-,l
7

7%
ť

Pavel Novotn,

slu¾ by

¾t

l:/</,trna fč .r",i,,

pavel Č áslava

1,

1

s

*

EVROPSKÁ UN|E

Pomoc v nouzl, o. p. s

petra slivoňová

Ar

ft;tr----L--- bY__,

bud nakládáno v souladu s Na í zení mE!Ť opské ho parlamentu a Rady (E|r 2o|6t6'79 e dne 21. fubna 2016 o ochraně ryzi k ch osob v souvislosti se zpralováDfu
osob;í ch daj a o Yo]ná pohybu těchto lidajli. bále aie xtona c. totDooo st., o ocbraně o obní ch ridaj . Údaje budou 4í a.ovávóny pouze za tič el m naplněni
oprávněné ho ámu s!,llávce, T edm osob&n budou p edány pouze za |ič lern kontŤ Iy. Podpisem na Prezen&tí li tině js m seaánren s poŤ izování m a zve ejňováí í n
foto8rafií za č el m projektua ouhlasí n v ¹ e uvedeí m.
daji

*
*
*
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*
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Zájmová
skupina
3
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lntegrovan regionální operač ní program

Jmé no a p í jmení statutární ho

Název partnera
Romana potě¹ ilová

zástu pce/stálé ho zmocněnce

/

Rytí sk rád K i¾ ovní kť r
s č ervenou hvězdou

David kuč erka

2

Ř í mskokatolická farnost
Loket

Pavla Ungrová

1,

3
2

3

2

3

Správa pamětihodností s.

Miroslav Makovič ka

r. o.

Srdce a č in, o. p, s.
Statek Lunga s. r, o,
Tělocvič ná jednota Sokol

Plná moc na VH partnerrj
Jmé no a p í jmení zmocněnce

-Vl ltayn'
fl/q-, ifu

Vlková

2

1,

@|dlfiitil"" ##H

vladimí r zábransk,
petr ku¾ vart

Podpis

-TZP*'

/hť
?E"u!-

'C-teaq

(

W
"W

Matyá¹ Schuster

Kraslice

-Ť)r^
-

Tomá¹ Fara

Tradič ní emesla Bernard
z,

S.

Vladimí r Lokaj

Hana Ba¹ ková

)

čv
{IŇ

,

\-/

d.ji bud nakládáno v souladu Na í zení nEvrop ké ho parlamentu a Rády (EU) 20]161679 zÉ fu.27. lbna 2016 _o ocbftĚ &zick ch osob v souvblosti s zpí acování m
osobnlcl ridui a o volné n Pohybu ěchto,rdaj .bále dli zekona c. totDooo su., o ochralě osobní ch daj . Údaje budou zpracovávány pouze za č elem naphění
oprávněné ho záj u správce. T etí í nosobám budou Ňdány polz za lič lem kontí ly, Podpisem n pr zenč lí listině js.l! s Zrámen s po izování m a zve jňování í t
fotografií a lič elem proj ktu a ouhla í !í ts v ¹ e uveden m.

s
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pREzENč tví LlsTlNA

vnuuÁ HoRMADA pRnrrurRtJ MAs soKotovsKo o.p.s.
Kulturní a multifunkč ní centrum B ezová, Komenské ho 250, B ezová, t0.06.202I
Hosté
Plná moc na VH parner

Htnowe

lea

S

9Á.r.;tt Totí ,'w

tod 9,V

JrOLrLó t/-Ppa

(lroLlcadlcó)

kgzrcYa kEUbL:
s S- é ./o,sa h, < 4^ ,(4 F.?áz*o
irlArvn {

h

N

e+..\9.,.

L-.c

?.a"^u..".-

DAu.J

s lidaj i bude nakládáno v souladu s Na í zení m Evropské ho parlamentu a Rady (EU\ 20|6/6't9 ze dn 2'l - dubna 2016 o ochraně ryzick ch osob v souví slo ti se zp.acovár í m
osobní ch daj a o vo]né m pofiybu těchto daj , Dále dl ákona č . 101,2000 Sb., o ochmně osobnlch ,í daj . Údaje budou zpracovávány pouze za rlč elem naplněni
oprávněné ho zájmu spávce, T etim o obám budou PMány pouze za lič l m kontfoly- Podpi m na pr z nč nl li tině jsem seznámen s pofizování m a zve ejňování m
fotografií za č lem projektu a souhla í n s v ¹ e uv den m.
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Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt flrnancovaný z Integrované ho regionální ho operač ní ho programu, specifický ciir 4.2,
Reg. č . projektu CZ.06.4.59 / 0.0/0.0/ 1 5_003/00093 l 5

Pozv

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.2021
zmocnitel

Název:

Obec Jeni¹ ov
Sí dlo:
Jeni¹ ov 88, Jeni¹ ov 360 01
IČ :
00573248
V zastoupení : Mgr. Jiří Stehlí k, statutámí zástupce
jako¾ o partner MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení : Ing. Jana Satlerová
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narození :
k zastupováni a hlasování
uskuteč ní dne t7 .6.2021.

za Zmocnitele

na jednání Valné hromady partnerů , kí eré se

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

V Jeni¹ ově

dne

Tuto plnou moc přijí mám

'-- 1,- ,

1

..

Podpis zmocněnce

.,

,lC .

0-

.1,0Á,{

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projekt financovaný z Integrované ho regionální ho operač ní hoprogramu, specific§ cí l 4.2.
Reg. č , projektu CZ,06.4.59l0.0l0.0l15 003/00093 15

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202l
zmocnitel
Název: obec Josefov.
Sí dlo: Josefov 72,357 09 Josefov
IČ : 00519278.
V zastoupení : Mgr.Jan Onak, statutární zástupce
jako¾ í opartner MAS Sokolovsko o.p.s.
uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení : Vilé m Szabo
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narozeni,.
k zastupové ni a hlasování
uskuteč ní dne l7,6.2021.

za Zmocnitele na jednání Valné hromady

partnerů , které se

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu,

V Josefově

dne 17.6.2021

Podpis zmocnitele

Tuto plno moc přijí mám

í+
zmocnence

Eruxlfi;*m,#HŤ ;*;"".

@lilifrfilť "
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Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projekt financovaný z Integrované ho regioná|ní ho operač ní ho programu, specifický cí l 4.2,
Reg. č . projektu CZ.06.4.5910.0/0.0/1 5_003/00093 1 5

Ptná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202!
zmocnitel
Název: Obec Krajková
Sí dlo: Krajková295

IČ :

O02594II
V zastoupení : Ing. Roman © í stek,statutámí zástupce
jako¾ o partner MAS Sokolovsko o.p.s.
uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení : Ing. Miroslav © krabal
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narození :

k zastupování
uskuteění dne

a hlasování za Zmocnitele na jednaní Valné hromady
17

partnerů , které se

.6.202l.

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

V Krajkové dne

14. 5.2021

§
357 08, KRAJKoVÁ rnt\p)
<<<
lÓo 259 411 \
oBEC KRAJKOVI

Podpis zmocnitele

Tuto plnou

Podpis zmocněnce

Irmam

Eifrffi"ffi=fryffi:lm,".

@lilifrillť " HáH

Název projektu: ,,Posí |ení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný zIntegrované ho regionální ho operač ní hoprogramu, specifický cí l 4.2.
Reg. č . projektu CZ.06.4.59l0.0/0.0/15_003/0009315

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202l
zmocnitel
Název:
Sí dlo:
IČ :
V zastoupení :
jako¾ to partner MAS

Město Kyn¹ perk nad Ohří
A. Komenské ho 221ll3, Kyn¹ perk nad Ohří
00259454
Ing. Tomá¹ Svoboda - starosta
Sokolovsko o.p.s.
Jana

,

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení :
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narozeni;

k zastupováni a hlasování
uskuteč ní dne 17.6.2021,

r7+Pe/

P+7óo

02L

'" "

za Zmocnitele na jednaní Valné hromady

partnerů , které se

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

V Kyn¹ perku nad Ohří dne

1)

c

La/

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijí mám

Podpis zmocněnce

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023"
Projekt financovaný z Integrované ho regionální ho operač ní hoprogramu, specifický cil 4.2.
Reg. č , projektu CZ.06,4.5910.010.0l15 003/00093 l5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6,202l

0La

,l

a?//

IČ :
V zastoupení :
jako¾ to partner

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narozeni:

k zastupováni
uskuteění dne

& fi- .*l.rura

a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady

partnerů , které se

17 .6.2021,.

Tato plná moc nabývá platnosti a ú ěinnosti dnem podpisu.

v.lip.vé n §edlg..

d^" ..ť 6.,.6,.

ahI4

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijí mám

Podpis zmocněnce

Název projektu; ,.Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 20l8-2023"
Projekt financovaný z Integrované ho regionální ho operač ní ho programu, specifický cil4.2.
Reg. č . projektu CZ.06.4.5910.0/0,0/l 5_003/00093 15

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202l
zmocnitel
Název: .....,Obec Stří brná
Sí dlo: ......Stří bmá670
IČ : ......00259616...
V zastoupení : Jana Kortusováo starostka, statutární zástupce

jako¾ to partneI MAS Sokolovsko o.p.s.

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení : ...In . © tě ln Budaház .
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narození ,.
k zastupováni
uskuteč ní dne

a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady
.6.2021.

17

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

v

dne 14,6.202I

e stří brné

Tuto plnou moc přijí mám
,1
l

Podpis zmocněnce

partnerů , které se

H

ffiffikffiffi.",

@

l

iiiHftiť " mH

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrované ho regionální ho operač nfto programu, specificlqý cí l 4.2.
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolov§ko o.p.s. konané dne 17.6.2021

lilti,iV*j., .... . ...,

"",*u*

i

zástupce

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení :
Trvalé bydli¹ tě:
Datum natození :
k zastupováni
uskuteč ní dne

a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady
17

partnerů , které se

.6.2021.

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

v..§939§€

l,í e, ďď.l

Podpis zmocnitele

eM

Tuto plnou moc přijí mám

Podpis zmocněnce

MlNl§TÉ R§TV§
PRo M§§TNí
ROZV§J Č R

rVRů P§KÁ U§!,Ě
E,;ropský fr:nd pro regionální rozvcj

lntegrovaný regionálni operač ní prů gra}l}

Název projektu; ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrovaté ho regionální ho operač ní hoprogramu, specifický cil 4.2.
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17 .6.2021
zmocnitel

'Í Í ul^,

a,

o/

,?,

tqL

a<_-v

4?#^,,rir;;:/

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmeni:
Trualé bydli¹ tě:
Datum narozeni,.

kzastupováni a hlasováni za Zmocnitele na jednání Valné hromady partnerů , kteró
uskuteč ní dne l7.6.2021.
Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

a," . /€
:..{,.. 4r. ?.r..
\J

ř--4! C."---!
Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijí mám

se

Effiffi'ffi,#ť *.T* @lilifrftlť " Hái*
Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Integrované ho regionální ho operač nilro programu, specific§ý cil 4.2.
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202t

jakoko partner MAS Sokolovsko o.p.s.
uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení :
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narozeni:
k zastupováni a hlasování
uskuteč ní dne 17.6.202t.

za Zmocnitele na jednání Valné hromady

partnerů , které se

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu,

,lotaor/

dne

..

4.,.(,,{.q/.......
77

//

//

/L

,..,../..

,/
Tuto plnou mo4 přijí mám

/
]lq'
ft,7í n*
Podpis zmocněnce

/

i'

Podpis zmocnitele

MlN!sTERsTVo

EVROPSKÁ UNIE

PRO MÍ STNÍ
RozvoJ č R

Evropshý fond pro regionální rozwj
lntegroáný regionální operač ní pí ogram

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z Irrtegrované ho regionální ho operač ní hoprogramu, specificlqý cil 4.2,
Reg, č . projektu CZ,O 6.4,59 / 0.0/0. 0i 1 5_003i00093 1 5

Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerŮ MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202l,

zmocnitel

i

Názerr. 2e ,r-.tla, r'i /* t , '|"",_í 'jb-',.,'
© 1.1;,.tÁ',,i':...\i.l'...,ů :..l;. !...._;.:ii.i;,:

Ič :

.?.'r'!;.l.*,ť ?p....'.

V zastoupení :
jako¾ o partner MAS Sokolovsko

statutární zástupce
o.p.s.

uděluje tí mto plnou moc

Zmocněnci

Jmé no, Pří jmen
í 1'!'w',.
l rvale bydltste:
Datum narození ,

,.

r' .'.''..

. .:1. .'.

k zastupování a hlasování
uskuteč ní dne 17.6.2021.

:.:

j.,.

. ...

.

za Zmocnitele na jednání Valné hromady

partnerů , které se

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

.&kc/č tě

dne

/€
.6.ýď/

Podpis zmocnitele

Tuto plnou m94 Rřijí mám
L_----"'/ ^

l/"c. //

týlí l.u

Podpis zmocněnce

//

H

ř[ďf;ffifm,il:*u*,,J*n*.

@

l

řiifiŤ tlť " HSH
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne 17.6.202l
zmocnitel
Název:
Sí dlo:
IČ :
V zastoupení

BENEFIN PFC s.r.o.
Stří brná 684, PSČ 358

01

07310072
Ing.Iva Kalátová, MBA, statutární zástupce

:

jakoáo partner MAS Sokolovsko o.p.s.
uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci

Jmé no, Pří jmení : Mgr. Bc. JIŘÍ
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narozeni;
k zastupováni
uskuteění dne

BLECHA

a hlasování za Zmocnitele na jednání Valné hromady
17

partnerů , které se

.6.2021.

Tato plná moc nabývá platnosti a ú č innostidnem podpisu.

V Sokolově dne 16.6.2021

Podpis zmocnitele

Tuto plnou moc přijí mám

@liiifrfilť "

Hn[§x*x*i'*:':[!T,?*l*"

ffi

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
Projekt financovaný z lntegrované ho regionální ho operač ní ho programu, specific§ cí l 4.2.
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.s. konané dne t7.6.20?l
zmocnitel
Ň;;;;;^. ! ue*ax

E

-Tecuu,L G.,
g.ť -c;,
.{p. .*. .y.

Sí dlo: fu.*p,irv:..,€ryi.E€...,?en.

!1+zttz+

Ič :

.?é ¾ !¹ zr.6f
..n:..........
V zastoupení : .?M.'-.. k!. !*3.
....., statutární
jako¾ to partner

MAS Sokolovsko

zástupce

o.p.s.

uděIuje tí mto plnou moc

Zmocněnci

rÍ P

Jmé no, pří jmení :

Trvalé bydlistě:
Datum narozeni:
k zastupováni a hlasování
uskuteč ní dne 17.6.2021.

!

'

za Zmocnitele na jednání Valné hromady

Tato plná moc nabývá platnosti a ú ěinnosti dnem podpisu.

v..-§&.byť .

dne..

XÍ .í .,{u/......

partnerů , které se

glcfiů dnú tBctnlckó slu¾ by s.i.l,
Pohranióni sirá¾ e 467
357 03 Svatava
lČ :263 53 B65, DlČ : CZ2635386i]
Tel , 77'í 748 19rj

cnitele

!!
Tuto ptnou rnoc

přijí ffi 7
Jl

ň1
Podpis zmocněnce

MlNlsTERsTvo

EVROPSKÁ UNIE
Evropshý fond pro regionální roaoj
lntegrwaný regionální operaění program

PRO MÍ STNÍ

RozVoJ Č R

Název projektu: ,,Posí lení kapacit CLLD pro MAS Sokolovsko na období 2018-2023*
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Plná moc k jednání a hlasování na jednání Valné hromady
partnerů MAS Sokolovsko o.p.§. konané dne I7.6.202t
zmocnitel
Název: BAUPORT

s.r.o.

Sí dlo: Velenovské ho 325I/I,

10600 Praha 10
29077516
V zastoupení : Aleksandr Brytkov, statutární zástupce
jako¾ to partner MAS Sokolovsko o.p.s.

IČ :

uděluje tí mto plnou moc

zmocněnci
Jmé no, Pří jmení :
Trvalé bydli¹ tě:
Datum narození :
k zastupování a hlasování
uskuteč ní dne 17,6.2021.

za Zmocritele na jednaní Valné hromady

partnerů , které se

Tato plná moc nabývá platrosti a ú č innostidnem podpisu.

V Březové

Tuto plnou

dne11 .6.202I

^*

n
orrirfil

Podpis zmocněnce

l

.

_BAUPOfiT g.r.g,
a SZaiil

Volenov§t(é fi

OO Praha 1O
.:._2§o 106
ón.
77 516. DlÓ: CZ29077§í 6

